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UNDER år 2006 var klimatfrågan på allas läppar. I tidningarna kunde vi läsa om
allt ifrån behagliga värmerekord till skräckfyllda framtidsscenarion kantrade av
översvämningar, orkaner och fästinginvasioner.

KLART står att klimatförändringarna är en av vår tids stora ödesfrågor. Allt fler
experter och beslutsfattare menar att klimatfrågan inte bara ska ses som vår tids
största miljöfråga, utan vår största och viktigaste samhällsfråga, den påverkar alla
jordens människor och alla samhällssektorer. Som tur är vet vi hur vi ska agera
för att stoppa denna oönskade förändring.Tekniken och kunskapen finns – det
som behövs är handlingskraft.

MED DETTA som bakgrund känns det naturligt att i 2006 års miljöbokslut för-
djupa oss i klimatfrågan.Vi ska reda ut begreppen med hjälp av bland andra
meteorolog Pär Holmgren, klimatexpert Sten Bergström, europaparlamentari-
ker Anders Wijkman och kommunens energirådgivare Bengt Linné.Vi beskri-
ver hur vi i Burlövs kommun arbetar med frågan och vad man som enskild per-
son kan gör för att minska sin klimatpåverkan. Utöver detta redogör vi som
vanligt i miljöbokslutet för hur kommunen arbetat med miljöprogrammet och
miljömålen under 2006 samt hur utfallet blivit av de luftmätningar som utförts
under året.

FFÖÖRROORRDD

JJaann  HHaannssssoonn
Ordförande
Miljö- och byggnämnden
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DETTA bokslut är den tredje uppföljningen av Burlövs kommuns Miljöprogram
2003-2008. Här redovisas bl.a. pågående och fortlöpande åtgärder inom kom-
munen, i riktning mot att klara de miljömål som vi ställt upp och antagit i
kommunfullmäktige 2003. Här ges även en objektiv bedömning om de lokala
miljömålen kommer att nås inom uppsatt tid.

TEMAT för årets miljöbokslut är Klimatförändringar, en stor fråga där de loka-
la konsekvenserna är osäkra.Vi fördjupar oss i problemet och tar hjälp av exper-
ter för att försöka få ett svar på hur vi i Burlöv kommer att påverkas och vad
vi gör och kan göra för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Ett enkelt kon-
staterande är att ju snabbare och kraftfullare vi agerar som individer, kommun,
land och världssamfund, desto mindre blir de ekologiska och ekonomiska kost-
naderna. Burlövs kommuns miljöprogram är ett av de verktyg som kan utgöra
grunden för sådant agerande. Inom programmets ramverk har vi mätbara mål
och klimatförbättrande åtgärder.

I BOKSLUTET redovisas även de omfattande mätningar av luftkvaliteten som
gjordes i kommunen under 2006.

MILJÖPROGRAMMET i sin helhet och tidigare års miljöbokslut (2004 med
samtliga miljömål och 2005 tema God bebyggd miljö) finns för nedladdning på
kommunens hemsida www.burlov.se/miljo och kan beställas från

● Samhällsbyggnadsförvaltningen, Område Miljö, telefon: 040-34 49 42,
e-post: samhallsbyggnad@burlov.se
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Barn- och utbildningsnämnden

Bygg- och anläggningsnämnden

NÄMNDEN har deltagit i pågående
arbete inom Folkhälsorådet och
Brottsförebyggande rådet där man
under 2006 bl.a. fokuserat på drogfö-
rebyggande arbete bland ungdomar.

HUMLEMADSKOLAN tilldelades för
ännu ett år miljöutmärkelsen Grön
Flagg från stiftelsen Håll Sverige
Rent. Klass 3 a på Humlemadskolan
vann Barnens miljöpris 2006 av
Miljö- och räddningsnämnden för
sitt fördjupande arbete om sophan-
tering och återvinning.

PÅ Dalslundskolan satsade man på
återvinning med en översyn av möj-
ligheterna att återvinna, beställning
av nya kärl och information till per-
sonal och elever.

I SAMTLIGA 5:e klasser i Arlöv har
eleverna fått vara med och påverka
Arlövs framtid genom workshops
som hållits inom ramen för arbetet
med att ta fram en ny fördjupad
översitsplan för Arlöv.

■■■ Här följer en redovisning av de viktigaste åtgärderna
som utfördes av kommunens nämnder under 2006, inom
ramen för Burlövs Miljöprogram 2003-2008.
Redovisningen avser såväl de konkreta åtgärder som står
inskrivna i programmet, samt sådana som leder i riktning
att nå de 15 miljömål och folkhälsomålet som finns upp-
satta för kommunen.

UNDER året fick Arlöv ett nytt biblio-
tek. Parken Boklunden vid det nya
biblioteket färdigställdes huvudsakli-
gen under 2006. Även Domherre-
parken färdigställdes under året.
Tillgång och tillgänglighet till trevli-
ga parker och grönområden ökar
hälsan och välbefinnandet för ortens
invånare.

I ÅKARP tillgänglighetsanpassades
lekplatsen vid Göingevägen/Färs-
vägen.Vidare påbörjades arbetet med
att upprätta skötselplaner för kom-

munens fastigheter och för allmän
parkmark.

MARKSANERINGEN vid Strandängen
avslutades under året.

TILLÄGGSBESTÄMMELSER till
detaljplaner enligt Bevarandeplan
2000 för alla områden i Arlöv, vann
laga kraft under året. Därmed är all
bevarandevärd bebyggelse inom
detaljplanerad mark i kommunen
skyddad.

KOMMUNEN har deltagit i projekt
Landskapet som resurs för hälsa och

Klass 3 a på Humlemadskolan tilldela-
des Barnens miljöpris 2006

Nyanlagda parken Boklunden vid det
nya biblioteket i Arlöv.



7

Kommunstyrelsen

ARBETET med att ta fram en
Fördjupad översiktsplan för Arlöv har
pågått under 2006.Allmänhetens tan-
kar om ett Arlöv i framtiden har sam-
lats in vid idékvällar på biblioteket.
Arlövs 5:e klassare har också fått
uttrycka sina idéer om ortens fram-
tid.

KOMMUNEN har deltagit i projekt
Landskapet som resurs för hälsa och
välbefinnande i Öresundsregionen
där etapp två påbörjades under 2006.

KOMMUNEN deltog i BEE – Baltic
Environment and energy. Projektet är
ett samarbete mellan sydöstra Sverige
och Kaliningrad för en bättre miljö.

ARBETET med ett ta fram en ener-
giplan/strategi har påbörjats, bl.a.
genom ett inledande möte med
Energikontoret i Skåne. Kommunen
deltar i ett nätverk om kommunal
energiplanering som Energikontor
Skåne håller i.

I ALLA yttranden avseende mellan-
kommunala frågor, inte minst gällan-
de infrastruktur, framförs krav om
åtgärder för minskad negativ mil-
jöpåverkan, avseende bland annat
luftkvalitet och buller. När det gäller

kollektivtrafik arbetar kommunen
aktivt för att behålla hållplatser, öka
tillgängligheten och förbättra pend-
lingsmöjligheterna.

KOMMUNEN strider för att järnvägen
genom Åkarp ska förläggas i en tun-
nel när spåren byggs ut. I detta ären-
de har kommunen vid upprepade
tillfällen, tillsammans med regionråd
och landshövding, mött representan-
ter på riksnivå från bl.a. Vägverket
och Banverket.

Banverket lovar nu att uppskatta
kostnaderna för en tunnel genom
Åkarp samt komplettera den nuva-
rande järnvägsutredningen med
särskild hänsyn till gällande regler för
buller.
PROJEKT Miljövänner är ett samar-
bete mellan skolor i Burlöv, Ka-
liningrad, Klaipeda och Polen. Fokus
ligger på elevers psykiska hälsa och på
trivsel i skolorna. Inom projektet har
en gemensam antimobbningspolicy
upprättats, erfarenheter om demokra-
ti och självstyrning utbytts och
genom bl.a. rollspel har ungdomarna
tränats i att hantera mobbingsitua-
tioner och utvidga elevinflytandet.

välbefinnande i Öresundsregionen
där etapp två påbörjades under 2006.
Inom ramen för projektet inventera-
des hela kommunen och en bedöm-
ning av olika parkkaraktärer gjordes
områdesvis. Nämnden har även del-
tagit i Segeåns vattendragsförbund.

UNDER ÅRET antogs en ny renhåll-
ningsordning bestående av föreskrif-
ter och en avfallsplan. Syftet med den
nya avfallsplanen är att ge en samlad
bild av dagens avfallshantering och

att sätta upp mål som framöver ska
styra vår avfallshantering mot en mer
miljövänlig hantering, främst genom
ökad återvinning.

INITIATIV har tagits till ett energipro-
jekt i kommunens skolor.
Med hjälp av energirådgivare Bengt
Linné ska eleverna lära sig hur man
på enkla sätt, genom beteendeföränd-
ringar, kan spara energi. Skolorna
vinner hälften av de pengar de lyckas
spara.
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Miljö- och räddningsnämnden

UNDER hela 2006 utfördes mätning-
ar av luftkvaliteten i kommunen.
Halterna av luftburna partiklar visade
sig vara så höga att fortsatta mätning-
ar måste göras under 2007.

RADONMÄTNINGAR utfördes på alla
skolor, förskolor och fritidshem i
kommunen. Samtliga mätresultat var
så låga att några åtgärder inte behöver
vidtas. En informationsträff om radon
hölls för innehavare av flerfamiljshus
där regelverket, åtgärder och skyldig-
heter diskuterades.

UNDER 2006 deltog kommunen i
projektet BEE – Baltic Environment
and energy. BEE är ett miljösamarbe-
te mellan kommuner och förbund i
sydvästra Sverige och Kaliningrad-
regionen i Ryssland. Inom projektet
arbetar vi med att ta fram strategier
och metoder för att effektivare arbe-
ta med miljöfrågor och miljöutbild-
ning på myndigheter och i skolan.
Som goda exempel har Burlövs kom-
muns Miljöprogram 2003-2008 samt
läromedlet Burlövs miljö – din miljö
lyfts fram och presenterats.

NATURPUNKT Strandäng är ett pro-
jekt som, med delfinansiering av Na-
turvårdsverket, startades under 2006.
Det är ett samarbete mellan Burlöv
(projektansvarig), Lomma och
Malmö kommuner samt Sysav och
Skånes Ornitologiska Förening.

Projektet går ut på att ta fram ett
gemensamt informationsmaterial om
de höga natur- och kulturvärdena
som finns på regionens strandängar.
Resultatet blir bland annat en omfat-
tande utställning vid Spillepengens
rekreationsområde som beräknas
invigas sommaren 2008.

INOM ramen för Miljösamverkan
Skåne deltog nämnden tillsammans
med de företag i kommunen som
bedriver miljöfarlig verksamhet i ett
projekt där användningen av särskilt
farliga ämnen inventerades. Resul-
tatet kommer att utgöra underlag i
företagens arbete att successivt byta
ut farliga kemikalier till mindre farli-
ga, och som underlag i nämndens till-
synsarbete.

EN fordonstvättspolicy antogs under
året och köldmedieanvändningen i
kommunen sammanställdes i en rap-
port. Utöver den ordinarie tillsynen
deltog nämnden även i ett till-
synsprojekt initierat av Kemikalie-
inspektionen, där märkningen av
kemiska produkter kontrollerades på
samtliga stormarknader i kommu-
nen.

NÄMNDEN har deltagit i samarbeten
för Sege å och Öresund samt utfört
miljöövervakning/provtagning i
Alnarpsån och Kalineån.

Kultur- och fritidsnämnden
PÅ KRONETORPS mölla har utställ-
ningar hållits med koppling till kul-
turhistoria och miljömålen God
bebyggd miljö och Ett rikt odlings-
landskap. Exempel på detta är ”Att
leva i och av naturen” som jämförde
livet i en indianby i Anderna med

livet i en bondby i Skåne under
1800-talet.

INFORMATIONSSATSNINGAR om
kultur, kost och motion görs fortlö-
pande genom utställningar, utskick
och annonser i bl.a. Burlövstidning-
en.

PPaarrttiikkeellmmäättaarree  ppåå  MMeeddbboorrggaarrhhuusseett
Halterna av luftburna partiklar är så hög
att fortsatta mätningar krävs 2007.

Provtagning i Alnarpsån.
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Socialnämnden

Familjecentralen Samovaren startades
upp i december 2006 på Svenshögs-
vägen 6. Blivande föräldrar, vård-
nadshavare och barn i åldern 0-6 år
kan nu möta barnmorska,
distriktssköterska, socialrådgivare,
specialpedagog och förskollärare i
samma lokal.

NÄMNDEN deltar i pågående arbete

inom Folkhälsorådet och BURSAM
där man under året bl.a. fokuserat på
drogförebyggande arbete bland ung-
domar och på familjecentralens inne-
håll.

UNDER 2006 planerades ”Sinnenas
trädgård” vid Harakärrsgårdens äldre-
boende.Här ska framför allt äldre och
sjuka få sina sinnen stimulerade.
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Växthusgaser ger varmare klimat

Klimatförändringarna har redan startat

VÄXTHUSEFFEKTEN som fenomen
är naturligt och en förutsättning för
livet på jorden. Utan den skulle det
vara 35 grader kallare på jordens yta.
Växthusgaser gör så att värme stannar
i jordens atmosfär istället för att strå-
la ut i rymden. Exempel på växthus-
gaser är koldioxid, metan och vat-
tenånga. Ju större mängd av dessa

gaser vi har i atmosfären, desto var-
mare blir det på jorden. Genom
utsläpp som uppstår bl.a. vid förbrän-
ning av kol och olja har vi kraftigt
ökat halterna av dessa gaser i atmo-
sfären och därmed förstärkt växthus-
effekten. De växthusgaser som vi
släpper ut blir kvar hundratals år i
atmosfären!

KONSEKVENSER av utsläppen av
växthusgaser syns redan, bl.a. som
minskande glaciärer, global tempera-
turökning och förändringar i olika
ekosystem.

Om inget görs för att minska
utsläppen
kan det bli
1,4-5,8º C
varmare
på jorden
och havs-
ytan kan
stiga med
mellan ca
20-60 cm
beroende
på hur
mycket

mer växthusgaser vi släpper ut, enligt
FN:s klimatpanel IPCC, Inter-
governmental Panel on Climate
Change.Viktigt att notera är att upp-
värmningen inte sprids jämnt över
klotet.

Temperaturen har hittills ökat
med 0,6º C globalt under 1900-talet.
Även om vi skulle lyckas stoppa
samtliga utsläpp av växthusgaser på
jorden idag skulle det bli ytterligare
0,6º C varmare på grund av tröghe-
ten i klimatsystemet och den mängd
växthusgaser som vi har ”inneståen-
de”.

Detta innebär att vi behöver
anpassa oss till de nya förhållanden
som uppstår.

KKLLIIMMAATTEETT  HHÅÅLLLLEERR  PPÅÅ  AATTTT  FFÖÖRRÄÄNNDDRRAASS

■■■ Omvälvande klimatförändringar är inget nytt i jordens
historia. Vulkanutbrott, solfläckar och kontinentalförskjut-
ningar är naturliga orsaker till omväxlingar i klimatet. Men
dagens klimatförändringar är av en annan omfattning, har
en mycket snabbare takt och sker i ett samhälle där vi
byggt nära kusten.   

FAKTA

FAKTA
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Kan uppvärmningen vara naturlig?

Vad händer med Golfströmmen?

Stora kostnader om vi inte agerar

VARIATIONER i solaktivitet (ex. fläck-
ar) och vulkanism är de naturliga
fenomen som mest påverkar vårt kli-
mat. Solaktiviteten ökade markant
under första hälften av 1900-talet,
och det är fullt tänkbart att detta
hade stor betydelse för den upp-
värmning som ägde rum mellan åren
1910 och 1945. Men under senare
decennier har solaktiviteten snarare
avtagit igen.

Vulkanutbrott orsakar temperatur-
minskningar på jorden genom att
atmosfären fylls med partiklar som

hindrar en del av solljuset från att nå
jordytan. Mot slutet av 1900-talet
ägde flera stora utbrott rum, där-
ibland den filippinska vulkanen
Pinatubos utbrott år 1991.
Tillsammans medförde dessa vulkan-
utbrott att vulkanismens avkylande
verkan tilltog något under det gång-
na seklets sista decennier. Att tempe-
raturen under denna tid i stället steg
markant måste därför bero på något
annat än vulkanutbrotten. Att upp-
värmningen skulle vara naturlig är
alltså inte trolig.

SNABBA rubbningar av balansen i
jordens klimatsystem kan få överras-
kande och mycket stora konsekven-
ser. Som exempel kan vi ta Golf-
strömmen som gör klimatet behag-
ligt för oss här uppe i Norden, trots
våra nordliga breddgrader. Utan den
blir här betydligt kallare. Hur Golf-

strömmen kommer att påverkas av de
hastiga klimatförändringar som män-
niskan nu orsakar kan ingen expert
ge ett säkert svar på, men det går inte
att utesluta att den mattas av. Det gör
det ytterligare svårare att försöka
förutspå framtidens temperatur i
Norden.

FRAMTIDENS klimat kommer enligt
experterna innebära fler och mer
extrema väder i form av kraftiga stor-
mar, värmeböljor, torka och skyfall
med översvämningar som följd. Detta
kommer att innebära kostnader för
samhället. Den brittiske regeringsut-
redaren Nicholas Stern, tidigare chef-
ekonom på Världsbanken, menar att

världsekonomin kan krympa med
uppåt tjugo procent om man fortsät-
ter att släppa ut växthusgaser som nu.
För Sveriges del handlar det på sikt
om miljarder kronor. Ett tidigt och
bestämt handlande för att minska
utsläppen är därför viktigt ur såväl
ekonomisk som ekologisk synpunkt.
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Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se
SMHI:s hemsida: www.smhi.se
IPCC:s hemsida: www.ipcc.ch
Klimatsajten Stockholms universitet:
www.misu.su.se/klimat
Hot- och riskrapport 2006,
Krisberedskapsmyndigheten
Stern Review Report on the Economics
of Climate Change, 2006, Nicholas
Stern

VILL DU VETA MER
OM KLIMATÄNDRINGARNA?
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U-världen drabbas hårdast

I SVERIGE kommer vi troligtvis rela-
tivt lindrigt undan klimatförändring-
arna. Mycket värre kommer platser
längre från Sverige drabbas, framför
allt platser i närheten av stepp och
öken med förändringar i temperatur
och nederbördsmönster. Mindre ne-
derbörd på redan torra platser bety-
der att människor tvingas på flykt

och att svältkatastrofer kommer att
påverka allt fler i framtiden. Enligt
den amerikanska miljöorganisationen
Earth Policy Institute, som i sin tur
hänvisar till WHO, dör redan upp-
skattningsvis 150 000 människor årli-
gen till följd av klimatförändringarna.
Sverige kan sannolikt räkna med kli-
matflyktingar i framtiden.

Växthusgaser

Viktigast av växthusgaserna är vattenånga (H2O) och koldioxid (CO2). Andra bidrag
kommer från metan (CH4), dikväveoxid (dvs. lustgas, N2O), freoner och en rad andra
gaser.

FAKTA

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990–2005
(1000 ton koldioxidekvivalenter)
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DDEETT  ÄÄRR  NNÅÅGGOOTT  LLUURRTT  MMEEDD  VVÄÄDDRREETT  

■■■ Det är högtryck i klimatfrågan. TV-meteorolo-

gen Pär Holmgrens och Naturvårdsverkets

klimatexpert Claes Bernes bok Meteorologernas

väderbok nominerades till Augustpriset, sålde

kvickt slut på ett par upplagor och var en popu-

lär julklappsbok – ett smickrande öde för en bok

om vårt vanligaste samtalsämne.

Pär Holmgren…

… är 42 år gammal och chef för
SVTs väderredaktion. Han har fors-
kat och undervisat på Uppsala uni-
versitet inom atmosfärfysik.
– Jag blev personligen djupt intres-
serad av klimatfrågan när jag blev
pappa för 14 år sedan. När man blir
förälder förstår man att man bok-
stavligen har ett ansvar för vad som
händer i framtiden. Klimatfrågan är
mycket stor och enligt min åsikt det
största säkerhetspolitiska hotet i
framtiden.

IINNTTEERRVVJJUU PÄR HOLMGREN

FAKTA

Medströms bokförlag
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ag har fått massor av för-
frågningar om intervjuer
och föreläsningar, jag tappa-
de räkningen vid 100, säger
Pär Holmgren. Jag försöker

vara så tillgänglig som möjligt men
hinner tyvärr inte med allt.

Det plötsligt uppflammande
intresset är inte förvånande. Det har
varit något lurt med vädret i så
många år, att även de
största skeptiker börjar
acceptera att människan
påverkar klimatet. Med-
vetenheten fick sig ett
rejält uppsving när
IPCC, Internationella
klimatpanelen som består
av hundratals forskare,
presenterade sin senaste
rapport.

Där fastslås, bortom
allt rimligt tvivel, att
människan orsakar kli-
matförändringar. I rap-
porten finns hur många
exempel som helst på
oroande fakta. Ett av dem
är att elva av de senaste
tolv åren är de varmaste
som registrerats sedan
1850.

– Det största omedel-
bara hotet är att koldiox-
id- och metanhalterna i
atmosfären ökar, säger
Pär Holmgren. Allt pekar på att de
fortsätter öka i flera decennier till.
Den globala medeltemperaturen sti-
ger mer eller mindre varje år.

Trenderna är tydliga
På kort sikt är extrema vädersitua-
tioner det mest alarmerande.Vi ska i
och för sig inte haka upp oss på stor-
marna Gudrun och Per, den typen av
oväder har förekommit även tidigare.

Även periodvis varmare väder har vi
erfarenhet av sedan tidigare.
Exempelvis var 1930-talet nästan lika
varmt i Sverige som temperaturerna
under de senaste 15 åren.

Ändå har vi all anledning att
känna oro. Klimatmodellerna kan
visserligen inte tillämpas på en
extremt lokal nivå,men globalt sett är
trenderna oerhört tydliga. Vär-

meböljor och översväm-
ningar har blivit vanliga-
re.

– Det är ett pedago-
giskt problem att förkla-
ra det här men jag ska
försöka, säger Pär
Holmgren. Det har före-
kommit även tidigare att
havsnivån utanför väst-
kusten är 1,3–1,4 meter
över den normala, som
det faktiskt var under
stormarna. Om man
ovanpå det lägger den
globala trenden med
höjning av havsnivån,
inser man att margina-
lerna minskar drastiskt.
Redan under den sistlid-
na höstens stormar var
marginalerna i minsta
laget: Centrala Göteborg
klarade sig med bara 10
centimeters marginal
från en översvämning.

Med lika liten marginal undkom
Stockholm:

– Söderledstunneln var 10 centi-
meter från översvämning, säger Pär
Holmgren. Då hade även Gamla Stan
och Slussen översvämmats, vilket
hade slagit ut hela Stockholm.

Skåne är ju tätbefolkat vid kuster-
na och mycket välutnyttjat med både
tät bebyggelse och stora jordbruk.
Extrema vädersituationer kan ställa

J

”
Det krävs nu
att tillräckligt
många tycker
att frågorna
är viktiga och
att man når
politisk enig-
het om åtgär-
der.
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till stora problem för all infrastruktur
inklusive energisystemet. I bästa fall
lär det kosta stora summor att försva-
ra sig mot hoten. I värsta måste vi
acceptera att systemen då och då slås
ut.

Låt oss vara pessimistiska, leka med
tanken på värsta scenariot, att männi-
skan inte är förmögen att reagara i
tid. Perspektiven skrämmer, inte
minst därför att de, trots den inbygg-
da pessimismen, inte är otänkbara.

– Tundran i Ryssland binder stora
mängder metan, som är 20 gånger
kraftfullare som växthusgas än koldi-
oxid, säger Pär Holmgren. Uppvärm-
ningen leder till ökande utläpp av
metan från tundran.

Klimatsystemet i kris
Det finns redan nu indikationer på
att tundran frigör mer metan än man
tidigare trott. En ytterligare liten
knuff genom global uppvärmning
kan leda till en oåterkallelig åter-
kopplingsprocess där tundran töms
på metan, vilket i sin tur skyndar på
uppvärmningen, vilket i sin tur leder
till att ännu mer metan lämnar tund-
ran, vilket i sin tur… En relativt liten

mänsklig påverkan kan kasta klimat-
systemet helt ur balans.

– De stora isarna är ett annat ex-
empel, säger Pär Holmgren. De
reflekterar ut en stor del av solstrål-
ningen. När de smälter, blir det inte
bara mer vatten i haven. Is och hav är
som natt och dag. Medan isarna
reflekterar ljus, har havet motsatt
effekt: det absorberar ljus, vilket
ytterligare bidrar till den globala upp-
värmningen. Isarnas avsmältning går
redan i dag fortare än man trodde
under 1990-talet.

Ett ännu värre scenario är om
Amazonas dör ut och ersätts av öken.
Det är inte realistiskt men risken ökar
om skogsskövlingen tillåts fortsätta,
om den globala uppvärmningen inte
bromsas och om återkopplingspro-
cesserna är starkare än man räknar
med.

– Det krävs nu att tillräckligt
många tycker att frågorna är viktiga
och att man når politisk enighet om
åtgärder, tycker Pär Holmgren. Det
är exempelvis ett realistiskt mål att
inga bensinbilar säljs i Sverige år
2020.Målet är långsiktigt viktigt men
jag hoppas att det ska gå ännu snab-
bare att uppnå det. ./.
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HHUURR  MMYYCCKKEETT  BBIIDDRRAARR  BBUURRLLÖÖVV
TTIILLLL  KKLLIIMMAATTFFÖÖRRÄÄNNDDRRIINNGGAARRNNAA??

■■■ Statistiken visar att de sammanlagda samhällssekto-
rerna i Burlövs släpper ut mindre koldioxid per invånare
än Skåne i genomsnitt. Detta förklaras främst av att
industrin har minskat sina utsläpp drastiskt. Samtidigt
har transport- och servicesektorerna ökat sina utsläpp.   

Sverige och världen

När man listar vilka länder som släp-
per ut mest koldioxid (CO2) per
capita hamnar Sverige på 16:e plats i
världen (diagram). Den genomsnittli-
ga världsmedborgaren släpper ut

cirka 4 ton CO per capita medan
svensken släpper ut ca 6 ton per capi-
ta. Inte så överraskande är USA värst
med över 20 ton per capita.

FAKTA
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På SCB:s hemsida finns kommunspeci-
fik information om bland annat energi-
förbrukning och koldioxidutsläpp.
www.scb.se

VILL DU VETA MER?

FAKTABurlöv lägre koldioxidutsläpp

Industrisektorn står för minskningen

Energieffektivisering

Negativ global trend 

Sett i detta perspektiv kan vi med
hjälp av SCB:s siffror konstatera att vi
i Burlöv har lägre utsläpp än den
genomsnittliga skåningen, svensken
och världsmedborgaren (tabell). Ser
man däremot endast till utsläppen
från hushållen är läget det omvända,

här är utsläppen från hushållen i
kommunen mer än de dubbla jäm-
fört med Skåne och Sverige i övrigt.
Detta beror troligtvis främst på att
stora delar av bebyggelsen i Åkarp
idag värms upp med fossil naturgas.

Burlöv Skåne Sverige
Energi 0 0,7 0,8
Hushåll 0,5 0,2 0,2
Industri 0,3 1 2,2
Service 0,2 0,3 0,3
Transporter 2,3 2,3 2,4
Totalt 3,3 4,5 5,8

TTaabbeellll CO2-utsläpp per invånare (ton),
sektorsvis 2004 KKäällllaa SCB

Glädjande kan vi
konstatera att kol-
dioxidhalterna per
invånare i kommu-
nen minskar (dia-
gram). Totalt sett
har utsläppen mins-
kat med hela 60 %
procent sedan
1990 enligt SCB:s
siffror! Det är
framför allt in-
dustrin som står
för minskningen.
Transportsektorn har under samma
period ökat sina koldioxidutsläpp
med nästan 50 %, servicesektorn med
40 %, medan hushållen stått relativt

stilla.Värt att poängtera är att siffror-
na avser utsläpp av koldioxid och inte
den samlade mängden växthusgaser.

DDiiaaggrraamm CO2 per invånare sektorsvis i Burlövs kommun
1990–2004. KKäällllaa SCB

Studerar man istället energiförbruk-
ningen mellan 1990 och 2004 ser
man att även här har industrin stått
för den stora minskningen, men den
totala minskningen har procentuellt
sett inte varit lika stor som för koldi-
oxidutsläppen. Man kan även se att

servicesektorn har ökat sin energian-
vändning med 100 %. Vi kan med
andra ord konstatera att vi bytt ut en
del ”smutsig” och ineffektiv energi
till renare med lägre koldioxidutsläpp
som följd.

Hur ser trenderna ut utanför kom-
munen? Mellan år 1990 och 2005
minskade de svenska utsläppen av
växthusgaser med 7,3 %. Men globalt
slår utsläppen av koldioxid ständigt

nya rekord. Under 2006 spreds 29
miljarder ton koldioxid till atmosfä-
ren, främst från förbränning av olja,
kol och naturgas. Det är en global
ökning med 3 % jämfört med 2004.
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””DDEETT  ÄÄRR  AALLLLDDEELLEESS  FFÖÖRR  BBIILLLLIIGGTT
AATTTT  FFÖÖRRSSTTÖÖRRAA  FFRRAAMMTTIIDDEENN  FFÖÖRR  SSIINNAA  BBAARRNN””

■■■ Det är bara att inse: Burlövs kommun kom-

mer att påverkas av framtida klimatförändringar.

Det går inte att undvika framtiden, det gäller att

lära sig hantera den.

IINNTTEERRVVJJUU STEN BERGSTRÖM, SMHI

ommunen påverkas fram-
för allt av höjningen av
havsnivån. När detta
skrivs, i mitten av april
2007, har den internatio-

nella klimatpanelen, IPCC, just släppt
en ny prognos. Forskarna i panelen
räknar med att havsnivån höjs med
cirka 20–60 centimeter fram till
2100.

– Lokalt måste man även ta hän-

syn till eventuellt ökande västvindar,
säger Sten Bergström, forskare på
SMHI i Norrköping. Men progno-
serna för västvindar runt Sveriges
kuster spretar, det går inte att säga
något säkert.

Det finns forskare som varnar för
att avsmältningen av Grönlandsisen
kan ge en betydligt större effekt än
man hittills har räknat med. När den
globala temperaturen höjs, värms

Sten Bergström…

… är professor och klimatexpert vid
SMHI. Han är också en populär och
ofta anlitad föredragshållare.

FAKTA

K

Tord Kvick
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även haven upp, vilket leder till att de
utvidgas och helt enkelt tar mer plats.
Den effekten står i prognoserna för
cirka 70 procent av höjningen av
havsnivån. Isarnas avsmältning bidrar
”bara” med 30 procent. Om den
ökade oron för Grönslandsisen är
befogad, kan havsnivån höjas mer än
prognosticerat.

Sten Bergström fruktar att pro-
gnosen om 20–60 centimeters höj-
ning kan vara en underskattning.

– Under 1900-talet steg havsnivå-
erna med sammanlagt 17 centimeter
men under de sista tio åren accelere-
rade processen och höjningen blev 3
centimeter under decenniet, säger
han. Det betyder att medelhöjningen
ökade från 1,7 millimeter till 3 milli-
meter per år under 1990-talet. Det är
inte otroligt att accelerationen fort-
sätter.

Ingen landhöjning i Skåne
En nackdel för oss i Sydsverige är att
vi inte kan dra nytta av landhöjning-
en. Ju längre norrut i landet man
kommer, desto större är landhöjning-
en. Stockholmarna kan glädja sig åt 4
millimeters landhöjning per år, i
Umeå är den hela 8 millimeter. I
Skåne har landhöjningen stannat av –
all höjning av havsnivån påverkar
landskapet fullt ut.

Vanliga beräkningar utgår från att
människan, med mycket drastiska
åtgärder, kan lyckas minska utsläppen
år 2100 till 20 procent av dagens
nivå. I så fall stannar den globala tem-
peraturhöjningen vid 2 grader.
– Man kan anta att det finns en för-
dröjning när det gäller haven, säger
Sten Bergström. Haven är en så stor
volym att det lär dröja till efter 2100
innan höjningen av havsnivån stannar
av, även om människan lyckas minska
utsläppen till 20 procent av dagens
nivåer.

Anpassning av planering
Det finns faktiskt relativt enkla svar
på hur Burlövs kommun redan i dag
kan hantera den framtida utveckling-
en:

– Håll marginal till havet, säger
Sten Bergström. Var aktsam på var
kommunen byggs ut och hur högt
över havet utbyggnadsområdena lig-
ger.

För att skydda låglänt terräng, som
naturligtvis drabbas mest av havsnivå-
höjningen, måste man förr eller sena-
re vidta skyddsåtgärder med vallar
och pumpar, så som holländarna
gjorde när de erövrade land från
havet. Det är alltid ett riskabelt sätt att
bo, menar Sten Bergström, och dess-
utom försvinner havsutsikten bakom
skyddsvallarna. Havsnära vägar riske-
rar att undermineras och måste skyd-
das.

Ett framtida varmare klimat kän-
neteckas även av intensivare skyfall
vilket påverkar dräneringar och VA-
systemet.

– Fler skyfall är typiskt för varma-
re klimat, säger Sten Bergström. För
att anpassa sig till det, krävs större
kapacitet i  VA-systemen, som där-
med blir dyrare att bygga.

Dyrare transporter
Liksom forskarvärlden i övrigt beto-
nar Sten Bergström vikten av att
minska utsläppen från transportsek-
torn. Miljövänliga bränslen är en
metod men det är inte säkert att mil-
jövänliga alternativ räcker till.
Transporterna ökar i Sverige och
ännu kraftigare i övriga världen, i takt
med standardhöjning i Ryssland,
Indien och Kina.
– Transporter måste bli dyrare, vilket
exempelvis tar bort underlaget för att
bygga stora köpcentra, säger Sten
Bergström. Det är alldeles för billigt
att förstöra framtiden för sina barn../.
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KKLLIIMMAATTFFRRÅÅGGAANN  II  BBUURRLLÖÖVV

■■■ Ett av kommunens miljömål är att begränsa vår kli-
matpåverkan. Idag sker arbetet med att förverkliga detta
mål på flera plan.

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan

Ett av målen i vårt miljöprogram är
Begränsad klimatpåverkan. Detta ska
enligt kommunfullmäktige utgöra
målsättning och strategi för kommu-
nen och dess personal. Målet är upp-
delat i tre delmål:

1. Utsläppen av växthusgaser ska som

ett medelvärde för perioden 2008-
2012 vara minst 4 procent lägre än
utsläppen 1990.

2. Energianvändningen per capita ska
minska med 4 % till år 2010.

3. El producerad med förnyelsebara
energikällor ska öka.

Datorisering sparar energi!

Något som visat sig vara mycket
effektivt för att spara energi i kom-
munens fastigheter är den datorisera-
de övervakning av värme- och venti-
lationssystem som installerats de
senaste åren. Genom att fortlöpande
lägga in uppgifter om energiförbruk-

ningen i ett energiuppföljningspro-
gram kan man följa förändringarna.
Man byter även fortlöpande ut elekt-
risk utrustning som exempelvis glöd-
lampor till lågenergilampor när man
renoverar och bygger nytt.

Energistrategi

Inom ramen för miljöprogrammet
har kommunen nu inlett ett arbete
med att ta fram en energiplan/ener-
gistrategi. I denna ska bland annat
energianvändningen kartläggas för att

se var man på smartast sätt kan sätta
in åtgärder för att minska onödig och
dyr energiförbrukning. Detta gynnar
alltså både miljön och kommunens
ekonomi!

Skolorna ska engageras

Initiativ har tagits för ett samarbete
mellan skolorna, Tekniska nämnden
och energirådgivaren. Eleverna ska
här lära sig hur man kan spara energi
bara genom att tänka och ändra sitt

beteende. Hälften av de pengar som
man lyckas spara genom energibe-
sparingen kommer skola och elever
till del.

Kommunens miljömål formuleras i mil-
jöprogrammet och följs upp i årliga 
miljöbokslut.
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Miljövänliga transporter

I kommunen utgör vägtrafiken den
största källan till koldioxidutsläpp.
Genom att ständigt arbeta för att för-
bättra möjligheterna för cyklister och
kollektivtrafik försöker vi minska
belastningen från vägtrafiken och
göra det möjligt för våra invånare att
transportera sig på ett mer miljövän-
ligt sätt. Även i mellankommunala
sammanhang driver kommunen
denna linje.
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KKLLIIMMAATTEETT  PPÅÅVVEERRKKAARR  DDIIGG  ––  HHUURR  PPÅÅVVEERRKKAARR  DDUU  DDEETT??

■■■ Som tur är så står vi inte handfallna när forskarna
rapporterar om hur klimatet kommer att förändras. Det
finns mycket man kan göra både som privatperson och
företag, ofta med ekonomiska förtjänster! Har du råd att
inte agera? 

Minskade utsläpp och lägre bensinkostnader

Transportsektorn och privatbilismen
är några av de största utsläpparna av
växthusgaser. Att ta sig till och från
arbetsplats, dagis och affären är dessu-
tom ingen billig historia. Men viste
du att genom att köra mjukare och
sänka farten något kan du minska din
bränsleförbrukning med 10 %? Detta
innebär att var tionde tankning blir
gratis! Genom att ha bra tryck i
däcken och serva bilen regelbundet
minskar även bränsleåtgången. Du
kan även spara mycket pengar och
växthusgaser genom att åka kollektivt

eller samåka när det är möjligt.Varför
inte starta en bilpool i grannskapet? 
När det är dags att byta bil, välj gärna
en med låg bensinförbrukning, eller
en som drivs med ett miljövänligare
drivmedel, det lönar sig ofta i läng-
den. Regeringen har nyligen beslutat
att ge 10 000 kr i premie till privat-
personer som köper miljöbil. Du
betalar även lägre skatt och har oftast
en betydligt lägre milkostnad. Om du
kör en förmånsbil som är miljöbil
kan du få sänkt förmånsvärde med
upp till 40 %.

Transportsektorn svarar för de största utsläppen av växthusgaser. Bara genom mjukare
körning kan du minska bränsleförbrukningen med 10 procent.
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Använd huvudet!

Det behövs inga stora investeringar
för att spara energi. Bara genom att
använda huvudet kan du minska din
energiförbrukning rejält. Släck ljuset
i rum där ingen vistas och sätt i låge-
nergilampor när de gamla brunnit ut.
Sänk värmen i din bostad när du inte
är där, exempelvis när du reser bort.
Vädra snabbt med tvärdrag, fönster
som står på glänt under längre tid
kyler ner väggar och möbler. Frosta
ur frysen med jämna mellanrum och
se till att dörrlister håller tätt.Använd
avstängningsknappen framme på
TV:n och andra apparater – det är

inte en myt att detta sparar energi.
Tvätta kläderna i fulla maskiner och
undvik att använda energislukande
torkskåp. Använd så lite vatten som
möjligt när du kokar på spisen och
koka gärna upp vattnet i en vatten-
kokare först. Stäng av plattan eller
ugnen några minuter innan maten
blivit klar och utnyttja eftervärmen.
Stänger du av potatisen några minu-
ter tidigare blir den ändå klar och du
sparar 15 % av energiförbrukningen!
Använd mikron mer så spar du tid,
disk och energi.

Konsumera klimatsmart

Många varor som vi köper har trans-
porterats runt halva jorden innan den
hamnar i våra hem eller på vårt mid-
dagsbord. Varför köpa äpplen från
Argentina och tomater från Spanien
när det finns svenska att köpa?
Förutom att de närproducerade sma-
kar bättre är de ofta nyttigare och
innehåller mindre eller inga rester av
bekämpningsmedel.

Ett annat, kanske lite oväntat sätt

att minska sina växthusutsläpp, är att
äta mer grönsaker och mindre kött.
Det går nämligen åt 10 gånger mer
energi att få fram ett kilo kött jämfört
med ett kilo vegetabilier.
Köp gärna miljömärkta varor och
fundera en gång extra på om du
verkligen behöver den där prylen
eller tröjan som du är på väg att
köpa.

Lägre el- och uppvärmningskostnader

Mycket besparingar finns även att
göra på energiområdet, både genom
att byta teknik och ändra på sitt bete-
ende. Hur värmer du upp din fastig-
het? Kanske kan en ”smutsig” olje-
panna förvandlas till en mer mil-
jövänlig pelletspanna, eller är kanske
en värmepump den bästa lösningen
för just dig? 

Om du ska byta fönster kan det vara
idé att satsa på energibesparande
fönster. Köper du sådana kan du få
statliga bidrag och dessutom kan du
minska dina uppvärmningskostnader.
Kontakta kommunens energirådgiva-
re för att få fler tips om lösningar som
passar dina unika omständigheter.

Under 2006 ökade andelen svens-
kar som är beredda att minska sina
utsläpp av växthusgaser. Ungefär
80 % kan absolut tänka sig att köpa
energisnåla hushållsapparater och
runt 50 % är mycket positivt inställ-
da till att sänka temperaturen
hemma. Detta visar en undersök-
ning som gjorts av ARS Research
AB på uppdrag av
Naturvårdsverket. 

Gröna Bilister: www.gronabilister.se

Naturskyddsföreningen: www.snf.se

Energirådgivarna i Skåne:
www.energiradgivarna-i-skane.nu

Konsumentverket:
www.energi.konsumentverket.se

Sparkraft, projekt Släck efter dig!:
www.sparkraft.nu

Energimyndigheten:
www.energimyndigheten.se

VILL DU VETA MER?

�

�

�

�

�

�

FAKTA
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KKOOMMMMUUNNEENNSS  EENNEERRGGIIRRÅÅDDGGIIVVAARREE  BBEENNGGTT  LLIINNNNÉÉ
HHJJÄÄLLPPEERR  DDIIGG  HHIITTTTAA  RRÄÄTTTT  EENNEERRGGIILLÖÖSSNNIINNGG!!

■■■ Kommunens invånare och företag erbjuds kostnadsfri
energirådgivning genom Energikontoret.
– Genom att åstadkomma energieffektiviseringar  vinner
både miljön och plånboken, menar Bengt Linné, kommu-
nens energirådgivare.  

ill Bengt Linné vänder sig
årligen ca 300 personer
för att få rådgivning om
energibesparingar.

– Genom rådgivning-
en kan man skräddarsy en

lösning som passar för just din fastig-
het, givet de förutsättningar som
finns byggnadsmässigt, ekonomiskt
och socialt. Här erbjuds en objektiv
information, vilket inte alltid är så lätt
att få på den privata marknaden, där
installatörer och företagens främsta
intresse är att sälja in sin teknik, säger
Bengt Linné.

Genom att minska energiförbruk-
ningen och/eller byta energikälla
görs såväl ekonomiska som miljö-
mässiga besparingar.

– För flertalet som kontaktar mig
är det vetskapen om att det finns
pengar att spara som är det drivande,
de positiva effekterna för miljön får
man liksom på köpet, säger Bengt
Linné. Dels handlar det om att mins-
ka sin energiförbrukning, men även
att byta till ett billigare och mer mil-
jövänligt energislag.

Exempel på vad man kan göra för
att minska sina energikostnader och
samtidigt minska sin klimatpåverkan
som privatperson, men även som
bostadsrättsförening eller företagare,
är att byta till energisparande fönster,
byta uppvärmningssystem från exem-

pelvis olja till pellets och installera
solfångare.

– För samtliga av dessa åtgärder
finns det investeringsbidrag att söka.
Men de största vinsterna gör man
långsiktigt, menar Bengt.

Varje år håller energirådgivaren ett
antal föreläsningar i kommunen där
man kan få tips på hur man både med
hjälp av teknik, men även genom det
egna beteendet kan minska sin ener-
giförbrukning. Mycket av det är
självklarheter, exempelvis att man ska
släcka efter sig i rum som man inte
befinner sig i och att inte ”elda för
kråkorna”. Det ordnas även minie-

Bengt Linné, 0709-719955,
bengt.linne@kfsk.se

FAKTA

Bengt Linné, Burlövs kommuns energiråd-
givare.

T
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nergimässor där privatpersoner och
teknikföretagen ges tillfälle att mötas.
Under 2006 hölls bland annat en
energimässa i december och två före-
läsningar på biblioteken i Åkarp och
Arlöv.

Vilket är då det bästa sättet att
spara energi, frågar vi Bengt Linné.

– Det finns ingen enkel patentlös-
ning som passa alla. Det bästa rådet är
att ta kontakt med energirådgivaren
och tillsammans gå igenom vilka
förutsättningarna är.Tillsammans kan
man alltid finna en lösning för att
effektivisera sin energianvändning!

./.
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””VVÄÄRRLLDDEENN  BBEEHHÖÖVVEERR  MMÄÄNNNNIISSKKOORR
MMEEDD  IINNSSIIKKTT  OOCCHH  DDJJUUPP””    

IINNTTEERRVVJJUU ANDERS WIJKMAN, EU-parlamentariker

■■■ Vi behöver män-

niskor som trycker

på, som kräver för-

ändringar i vårt sätt

att betrakta jordens

resurser och på vår

självpåtagna rätt att

använda oss av

dem, säger Anders

Wijkman, EU-parla-

mentariker och

känd miljödebattör.

Lennart Molin
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om kristdemokrat tillhör
han den största grupper-
ingen inom EU och arbe-
tar aktivt för att förmå fler
människor att engagera

sig mot miljöförstöringen. I en tid
när alltfler inser att människans
ohämmade förbrukning av naturre-
surser påverkar klimatet, påpekar
Anders Wijkman att det inte är det
enda problemet.
– Ekosystemkrisen är ett
lika stort problem, säger
han. Vi har alldeles för
liten kunskap om följ-
derna av att två tredjede-
lar av ekosystemen på
jorden överutnyttjas. Vi
förbrukar det naturkapi-
tal som vi är beroende av.
Anders Wijkman efterly-
ser ett bättre internatio-
nellt regelverk, ett som
har mer klös än det
nuvarande, som skapades
efter andra världskrigets
slut för drygt 50 år sedan.
Men, inser han, det är
inte lätt om USA till
varje pris slår vakt om sin
suveränitet, inte bara när
det gäller Kyotoavtalet
utan även andra avtal.
– Om USA inte vill vara med, vill
andra heller inte vara med, och då har
vi inget regelverk, säger Anders
Wijkman. Utan det har vi inga vetti-
ga spelregler.

Vi tär på kapitalet
Han betonar behovet av en översyn
av den ekonomiska modellen. Även
den mest oerfarna företagare vet att
krisen är nära när man börjar tära på
kapitalet. Men på global nivå fortsät-
ter vi utan skrupler att förbruka
naturkapitalet som är ett livsvillkor
för människan.

– Utsläppsrätter är en väg att gå men
det räcker inte för att skydda tropiska
skogar eller fisket, säger Anders
Wijkman. Man måste prissätta eko-
systemtjänsterna vilket kräver tuffa
politiska beslut.

Behöver allmänhetens stöd
Politikerna behöver nu känna all-
mänhetens stöd för att kunna driva

miljöfrågor på ett dyna-
miskt sätt. Vid val och
genom påtryckningar
måste man visa att frå-
gorna är viktiga, inte
bara när egna intressen
hotas.
–  Vi har en dålig utbild-
ningsnivå bland allmän-
het, politiker, ekonomer,
säger Anders Wijkman.
De är ofta sektorsorien-
terade men vet inte hur
allt hänger ihop.
Engagemang kräver
utbildning men högre
utbildningsnivå kräver
vilja att sätta sig i skol-
bänken, att lära sig mer.
Det är inte alldeles lätt
att se att denna motiva-
tion finns i en värld där
individualismen har firat
triumfer under de senas-

te 25 åren.Människor har vant sig vid
att bevaka sina egna snäva intressen
men viljan att ta ansvar för helheten
saknas.
– Den är viktig, den måste finnas där
som en röd tråd, säger Anders
Wijkman. Jag blir väldigt olycklig när
jag ser en undersökning som visar att
82 procent av tjejerna i USA anger
att deras viktigaste hobby är shop-
ping. Det är ytan som är viktig för
många av dagens människor men
världen behöver egentligen männi-
skor med insikt och djup.

S

”
Man måste
prissätta eko-
systemtjäns-
terna vilket
kräver tuffa
politiska
beslut.

./.
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LLUUFFTTEENN  II  BBUURRLLÖÖVV
––  rreessuullttaatt  ffrråånn  eetttt  åårrss  oommffaattttaannddee  mmäättnniinnggaarr

Höga halter partiklar i luften kräver fortsatta mätningar

Det viktigaste resultatet av mätning-
arna är att vi har höga halter av luft-
burna partiklar, PM10. Eftersom
dessa är skadliga för hälsan och kan
orsaka nedsatt lungfunktion, finns det
föreskrifter med gränsvärden inom
EU. Överskrids den s.k. övre utvär-
deringströskeln måste kommunen
fortsätta att övervaka halterna.
Överskrids miljökvalitetsnormen,
som ligger över utvärderingströskeln,
måste ett åtgärdsprogram tas fram
och genomföras. I Burlöv överskrids

inga mijlökvalitetsnormer, men väl
det övre tröskelvärdet för partiklar
och kommunen är därmed skyldig
att fortsätta övervaka halterna i luf-
ten.

Sett till årsmedelvärdet ligger halter-
na inte anmärkningsvärt högt, pro-
blemet är topparna enskilda dagar.
Halterna varierar nämligen mycket
mellan dygnen. Efter ett regn kan
luften ”tvättas”, medan torka och
inversion (när luften inte kan stiga)
ger höga dygnshalter.

Miljökvalitetsnorm Årsmedelvärde
(årsmedelvärde) Miljömål Burlöv Burlöv 2006

40 μg/m3 15 μg/m3 20 μg/m3

Antal tillåtna överskridanden av miljökvalitetsnorm för dygn, 50 μg/m3:  . . . . . 35 dygn
Antal överskridanden av 50 μg/m3 i Burlöv 2006:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 dygn
Antal tillåtna överskridanden av övre utvärderingströskeln, 30 μg/m3:  . . . . . . . 7 dygn
Antal överskridanden av 30 μg/m3 i Burlöv 2006:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 dygn

FAKTA

TTaabbeellll Miljökvalitetsnorm, miljömål och halter av partiklar (PM10) i Burlöv. 

TTaabbeellll Antal överskridanden för partiklar (PM10) av norm och utvärderingströsklar.

■■■ Under 2006 utfördes omfattande mätningar av olika
luftföroreningar i kommunen. Kvävedioxid mättes på sju
platser och marknära ozon på tre platser i Arlöv och
Åkarp. Vid Medborgarhuset gjordes dygnsvisa mätningar
av partiklar (PM10) och kvävedioxid samt veckovisa mät-
ningar av lättflyktiga organiska ämnen (VOC), däribland
bensen.  

Vad är en miljökvalitetsnorm?

Miljökvalitetsnormerna för luft anger
den nivå som människor och natur
kan utsättas för utan att fara för olä-
genheter uppkommer. Normerna
bestäms av EU står inskrivna i miljö-
lagstiftningen (5 kap miljöbalken).
Det är kommunens skyldighet att se
till att normerna klaras vid exempel-
vis planer, tillsyn och tillståndspröv-
ningar. Varje kommun ska kontrolle-
ra att miljökvalitetsnormerna inte
överskrids inom kommunen. Om det
behövs för att en miljökvalitetsnorm
ska kunna uppfyllas, ska ett åtgärd-
sprogram upprättas. I Skåne har hit-
tills Helsingborg och Malmö blivit
tvungna att upprätta åtgärdspro-
gram för kvävedioxid.

FAKTA
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Varifrån kommer partiklarna?

De luftburna partiklarna är mikro-
skopiskt små och svävar i luften. De
består till stora delar av vägdamm,
men även av uppvirvlade jordpartik-
lar som finns naturligt i luften. De
halter som vi mäter i Burlöv är långt
över de naturliga bakgrundshalterna.

En relativt stor andel kommer från
utsläpp som sker utanför landets
gränser, men lokalt på gatorna där
folk vistas är de lokala källorna i form
av framför allt vägdamm och avgaser
de viktigaste.

Kvävedioxid

DDiiaaggrraamm Årsmedelvärde för kvävedioxid vid sju platser i kommunen.   

Kvävedioxid mättes som ett månads-
medelvärde vid sju gator i kommu-
nen under 2006. På samtliga platser
låg medelvärdet långt under miljö-
kvalitetsnormen på 40 µg/m3 och de
flesta månader låg det även under

vårt miljömål på 20 µg/m3. Högst
halter uppmättes på Dalbyvägen i
Arlöv och lägst vid Burlövs Gamla
Kyrkby där halterna var 30 % lägre,
vilket visar på vikten av de lokala käl-
lorna.

Kvävedioxid (μg/m3)

Kvävedioxid mättes även dygnsvis
vid Medborgarhuset. Inte heller här
överskreds några normer och sett på

månadsbasis klarade vi miljömålet på
20 µg/m3.

Kvävedioxidmätare
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FFiigguurr Beräknade kvävedioxidhalter (NO2) i Burlöv 2005 i mikrogram per kubikmeter på
2 meters nivå ovan mark. Resultat efter modellering av Susanna Gustavsson,
Miljöförvaltningen i Malmö.    

E6

Medborgarhuset

Malmö hamn

Västkustvägen

E22

Kronetorps
trafikplats

Burlövs
egnahem

Ozon

Halterna marknära
ozon mättes som
månadsmedelvärde
på tre platser i
kommunen, vid
Burlövsvägen i
Åkarp, vid Båge-
vägen i Åkarp och
vid Dalbyvägen i
Arlöv. Högst halter
uppmättes genom-
gående vid
Dalbyvägen. Man
kunde även se att
halterna var som
högst i juni och juli då solinstrålning-
en var som störst. Marknära ozon bil-

das nämligen när solljuset möter bil-
avgaser.

DDiiaaggrraamm Halterna marknära ozon (μg/m3), medelvärde
april–september vid Burlövsvägen och Bågevägen i Åkarp
samt vid Dalbyvägen i Arlöv.    
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Utsläppen minskar inte tillräckligt snabbt för att vi ska kunna påstå att vår klimatpåverkan är begränsad. Lokalt

behöver transportsystemen miljöanpassas.  Globalt ökar utsläppsmängderna varje år. Även om frågan är global

till sin karaktär är varje litet utsläpp från enskilda personer betydelsefullt.  

Halterna av flera farliga ämnen i luften är höga och konstanta sett över en tio års period. Föroreningar som vi idag

har problem med kommer främst från vägtrafiken. Samtidigt som bilavgaserna blir allt renare, ökar antalet bilar

och lastbilar på vägarna, vilket märks i Burlöv.   

Industri och energisektorn har märkbart minskat sina utsläpp. Men vägtrafikens utsläpp av försurande kväveoxi-

der är fortsatt höga. Vattendragen i Burlövs kommun är inte lika försurningskänsliga som ex de småländska, efter-

som vi har naturligt kalkrik berggrund. 

Flertalet företag i kommunen som hanterar kemikalier deltog 2006 i ett projekt där kemikalieanvändningen inven-

terades. Företagen ska på sikt byta ut giftiga och skadliga kemikalier. Kemikalieanvändningen i produkter och i

hushållen är fortfarande stor och kunskaperna om vardagskemikaliernas egenskaper och verkningar är okänd.   

Målet har goda förutsättningar att uppnås. Under året sammanställdes köldmedieanvändningen i kommunen.

Användningen av ozonnedbrytande köldmedier håller på att avvecklas enligt den nationella planen. 

Radonmätningar som gjorts på bl.a. skolor visar på låga radonhalter. För att skydda oss mot skadliga UV-strål-

ningar måste mängden ozonnedbrytande ämnen fortsätta minska.  Kommunen arbetar för att kraftledningarna till

och från Sege ska grävas ner.

Halterna av övergödande ämnen i kommunens vattendrag är fortfarande höga till extremt höga. Större insatser

krävs för att mindre mängder näringsämnen ska följa med dränerings- och dagvatten ut till åarna och havet.  

Vattendragen i kommunen är övergödda. Genom insatser för att minska utsläppen och återskapa och bevara vat-

tenmiljöer går utvecklingen långsamt i rätt riktning, bland annat genom att våtmarker anlagts. Inventeringar ska

göras framöver för att kartlägga djurlivet i vattendragen och i vilken grad dessa är påverkade av föroreningar.  

Burlövs kommun är belägen över Alnarpsströmmen, som är en av landets största och viktigaste grundvattenfö-

rekomster och utgör en viktig dricksvattenreservoar. Rester av bekämpningsmedel har hittats ytligt och kväve-

och salthalten är förhöjd i vissa brunnar. Skyddet av grundvattnet behöver stärkas.     

Strandängarna vid Lommabukten betas för att hålla nere höga växter, vilket är nödvändigt för att ovanliga växter

och fåglar ska trivas. Området utgör Natura 2000-område och blivande naturreservat. Genom projektet

Naturpunkt strandäng kommer en utställning om strandängarna färdigställas under 2008. 

Skötselplan för Bernstorps mosse är framtagen, men har ännu inte utförts. Mossen är i stort behov av restaurer-

ing och skötsel. Två dammar anlades år 2004 vid LIP-stråket intill Sege å och planer finns för att anlägga nya

inom Segeåprojektet. 

Många kulturhistoriska miljöer med koppling till det gamla odlingslandskapet finns välbevarade i kommunen, bl.a.

Kronetorps mölla och Kronetorps gård. Jordbruk bedrivs på ca 30 % av kommunens yta.  

Miljömålet berör bland annat buller, avfallshantering och energi. På dessa områden pågår arbete i rätt riktning,

men än finns mycket kvar att göra. Arlöv fick en ny fin park, Boklunden, vid det nya biblioteket. Delmål gällande

skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är uppnått. 

Kommunen har i jämförelse med resten av landet ett högt ohälsotal. Ett folkhälsoråd arbetar med hälsofrågorna i

kommunen. Bland annat har en hälsoslinga anlagts, ett alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram framtagits och

en familjecentral startats. Kommunens anställda deltar i AAB med mål att minska sjukskrivningarna i kommunen. 

☺ = Målet bör kunna uppnås inom utsatt tid!

� = Vi är på rätt väg, men det är tveksamt om målet kan nås inom utsatt tid.

� = Det blir svårt även med kraftfulla insatser.

? = Möjligheterna att uppfylla målet är svåra att bedöma. 

�
�
☺
�
☺

☺

�

�

�

�

�
☺

�
ETT RIKT VÄXT-
OCH DJURLIV

Detta är ett nytt 16:e nationellt miljömål om ökad biologisk mångfald som regeringen antog under 2005. I Burlöv

finns främst två naturmarker med hög biologisk mångfald, Tågarps hed och Bernstorps mosse.?

?

?
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